
لل:ه: ((   لللل ىقققو إه إإ لو الللل ههلل نن لو إسلل حح ححقق( د هم وو لم إد((  ))  لقلل لك لف لسلل حم لت حس ا
إة لو حر هع حل لق ى إبلللا حث هو حللل ومقق)ن) هققذه ا ييج ة )) " ( طط رر لباهققا وشقق ووبا لل:ه: ((  وج إدقققو لقلل لف

لك لس حم لت حس ون ))، ا طر لق لب وو ووبا وج وفاء؛ بال ين:ه بال ون ل ور وت رق لب با ووبا ر( د) وبالجقق وق لن بق( طر وتقق رق وي
وفاء وح( د كان إذبا بال رر وأ لمو يتج ة: لأ طس

ةج ة                        يي رسـمـقق ةج ة با ييقققق ولـبـق ر( د وط طمقق وجقققا طب ر( د)             وو وق وو( وما)  طبق( وو
طس طفي رن وت رل طبا وو ر)ن)  ول طبق(  وو

وعج ة رـب ون وهذبا ،وس ور وت رق طب في با ووبا وب وج وج وو ون وأن (ققق( د) فقق ور رققق وفققاء، لي لل:ه: (( طبال وقققو
حن حم لم إل حس هه هي له حج لل ى لو إه إإ لد )) يعني الل وقا رن وم ول:ه معناه: ي وـما وياد وت طق رن لث بال بحيقق

ل:ه لـم طل رس ري:ه لي ول وهذبا طإ ويج ة وو لكققون وما وغا للو ل طمقق)ن وي وذ وتقق لكققو ل، بال وو وت حم((  وبال إل حس هه هي لهلل حج لو
لل ى إه إإ لقو ل: (لل:ه)؛ )) ولم الل ين وي ول:ه: (( ول لل ىوقو إإ إه   ول غ الل رب وأ ين:ه ))  وطققاه كأ رع أ
يز لل:ه يو ل وع وج و غ وو ول وب وت:ه و وي لصول في وغا لو ول ى بال ط:ه، طإ لل:ه: ((  بالل لهللهوقو )) وج

ورباد لـم واه:ه بالق رج طني وو رج:ه يع طـب:ه وو رل رج:ه أو وق طن:ه؟ وو و( د ورباد وب لـم رج:ه بالق طـب:ه وو رل يعني وق
وه:ه وجققا حت طج ة طمقق)ن وفاهققو با واهقق رج لو ومقق)ن بال ر:ه أي:  طجقق يت ط:ه إلقق ى وي د( دبا باللقق رصقق دل وق لك وو وتقق وو

ددبا، وـما طت رع لل:ه: ((  ووبا لووقو هه نن لو إس حح ولج ة هم رـم لج ييققج ة هققذه )) بال طل ةل وحا طمقق)ن وحققا
طعو ل رم) يعني وفا طل رس لي وحققال ( ينق:ه وبال طسقق)ن أ رح ورباد لم لـم وسققان وبالققق رح طل يققول با

طحي( د. ولك)ن رو يت ووباب بالـمؤلف: بال يصقق لف بال ول طمقق:ه؛ طخ ين كل طحيقق( د ول يتو ةم بال لاهققو ومف
طل:ه: ((  طم)ن لمنقو حم و إل حسلل لهلله هي ر)ن ))، الللله إإللل ى وج لل:ه: (( لكقق قققو

لو هه نن لو إس حح ة)ن )) أي هم طس رح طع لم وـبا حت وعج ة با طري يش ة)ن بال طس رح طع لم وـبققا حت طت:ه با وع طري وشقق
طج ة وع طري ط:ه وش يز بالل وجو ل، ع لن و ةة باليج ة في فيكو وشقار ط)ن إلق ى طإ ريق وـم رك لح ط)ن بال ري يي طسق وسا بال

ودة في وـبا طع ولو ص بال رخ طل وـما: با له وعج ة، و وب وتا لـم لل:ه: ((  وبالق لووقو هه نن لو إس حح )) يعنققي هم
وـباع في وماذبا؟ في حت طريعج ة با يش ةع يعني بال طـب يت طت:ه لم وع طري وش ط:ه عل ى طل رج وسان. وو رح طل با
إد((  لق لك لف لس حم لت حس إة ا لو حر هع حل وس)ك) بـمعن ى إبلا رـم وت رس يناها )) (با يس)ك) لك وـم وت رت ( وت أ

وغج ة باهققذه حصققي وعو ل)؛ بال رف وت رسقق وغققج ة (با ول وـبا لـم وغج ة أي طلل ول وـبا لـم لسقق)ك؛ فققي طللققق وـم وت ين بال ل
وس)ك) بكذبا رـم وت رس وو ى (با رق و)ك طم)ن أ يسقق وـم وت طل)ك:  يناهققم بقق:ه؛ قو ين ل وة يقولققون: إ ود ويققا طز

ون ى رـب وـم لل بالق ل( د طة عل ى وت ود ويا ون ى طز رع وـم يـما بالق ول رت وف ور لث لف وك لرو رت لح ور وسقق)ك) صققا رـم وت رس (با
وو ى وناها في أق و)ك). طم)ن ومع يس وـم وت )

لل:ه: ((  إةوقو لو حر هع لق ى بلال حث هو طة رحـمقق:ه بالـمؤلققف )) يقققول ال وو رر لع باللقق:ه: " بققال
وق ى رث لو طف بال ور يط وث ق طبال رو ول طذي با لف ل بال وخا لع:ه لي وطا طق رن ووة با رر لع وسققان " بال عنقق( دما بالن
يس)ك وـم وت رـبو ل وي وح دة بال ور وتا ل)ك ف يس وـم وت طف:ه ب:ه وي ور وط ووة، ل:ه وليس طب رر دة لعقق ور وتققا يسقق)ك و وـم وت وي

طف:ه ب:ه ور وط لقود، وهو ب رع دة وم ور وتا يس)ك و وـم وت طفقق:ه وي ور وط يي وهققو طب طنقق رث ووة وم رر لع لاهـمققا كققال لي أ
ول غ؟ رب ووة وأ رر لع ول غ؛ بال رب و)ك إذبا بالنسققان لن وأ يسقق وـم طفقق:ه وت ور وط طلقق ق ربـمققا طب رز لق ط وي رسقق وي ف

طف:ه وكذل)ك ور وط دذبا طب لخو رأ يكقق)ن مققا وم وـم وت ولـمققا وي رث يكقق)ن طم وـم وت طفقق:ه ي ور وط دة، كققان إذبا ب وو رر لعقق
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ينث وؤ لم وق ى)  رث لو وث ق) يعني و(بال رو وأ ووة ( رر لعقق وثقق ق هققي بالققتي بال رو ريء، وأ ول نعققم، وشقق
وب ري ين ور ر)ن {يرحـم)ك أ ومقق وم باللقق:ه}  ول رسقق واهق:ه وأ ة)ن وهققو باللقق:ه إلقق ى وج طسقق رح ين:ه لم فققإ

لجو رن وي حو ل طم)ن وس لروه لك رك لز وم لفو وي حو ل و لك للوب؛ طب رط ل ق هققو هذبا لن وم طريقق يط وثققو ل بال رم ول با
طصو ل بالذي يز بالل:ه إل ى ليو لو ل وع وج وم أن و طل رس و)ك لت واهقق رج وت إليقق:ه وو رنقق ة)ن، وأ طسقق رح هققو ل لم
ود ور للاهققا وو رث ررنآن فققي طم لققق و)ك بال وسقق رـم وت رس طة (با وو رر لع وق ى)؟ بققال رث لو حن(( بالقق لم لف حر   هفلل حك لي

إت هغو ططلا حن إبلال إم حؤ هيلل إه لو طل إد إبلللال لقلل لك لف لسلل حم لت حس إة ا لو حر هع حل لق ى إبلللا حث هو حللل )) ا
نعم. ] 256[بالـبقرة:
 .....:بالطالب
لره : أي بالشيخ وربا رص و( د إذبا إ طق لف:ه. [ لع ور ]بالشري ط في قطعوط

لل ى((  إإ إه لو هة الل لب إق إر لعلا همو هحل يـما ا و)ن )) لـ يي ين وب لم بالذي أ طل رس واه:ه لي باللقق:ه إل ى وج
طس)ن وهو رح ين:ه لم طس)ك أ رـم وت رس ووة لم رر لع ين بالوثق ى طبال وأ ولم وحال في بالنسان و رس بال
وسان إل ى رح طل طريقق:ه ق( د بالل:ه وبا وت رع لمققور وي ل)ك لأ لشقق طسقق)ك لهققو هققو ل وي رـم وت رس طة لم وو رر لع بققال

وق ى رث لو يل بال لو ل ل؟ و رث لف أن طم يل وخ وت رن:ه ي رصر ع ين روم فققي بال ييققام طمق)ن ويق ول ومققا با و:ه و وـب رشقق وأ

وش ى ذل)ك رخ وي ون أن وف لكو رير عل ى وي ل ق وغ و)ن وح ييقق وـب ل:ه وف ين تعققال ى باللقق وج ة أ وـبقق طق لمققور وعا لل با
لج ة بالل:ه طإل ى وـب طق طر وعا لمو لل طل:ه وهذبا بالل:ه، طإل ى با رو وققق ول ى:  ك طن(( تعققا لر هص ليصن لل هه لو طللل ال
حن هه لم هر هص طن ليصن له إإ طل يي ال إو لق نز لل إزي لن لع إذي طل حن * ا حم إإ هه طصنلا طك إض إفلل ي لم حر ل

ل ا
هموا لقلللا لة لأ طصللةال هوا ال لتلل لة لوتآ لكلللا طز هروا ال لملل لأ إف لو هرو حع لم حل حوا إبلللا لهلل لن إن لو لعلل
إر لك حصن هم حل إه ا طل إل هة لو لب إق إر لعلا همو هل ين41))[بالحققج: ا ول يقققول: مققا ققق( د بالنسققان ] 

لج ة وـم وياء هذه طقي رش طبو ل بالنسـبج ة بال ونا وق طريخ طلل ووبا يص و:ه وما وبال وـب رش و)ن ذلقق)ك؟ أ ييقق وـب ل:ه وف باللقق
ين تعال ى وـبج ة أ طق وعا ر)ن؟ بال وـم لج ة طل وـب طق طر وعا لمو لل ط:ه با وأنت لل وت مققا فقق رمقق وت لد رـمقق طب لق وـبا رسقق بأ
رصر ين وناها بالتي بال يي ل:ه وب ين)ك فل ل)ك بالل وع و( د رخقق وي مققا وي ططقق رع لء لأ و( دبا رعقق طمقق)ن تعققال ى باللقق:ه وأ
طة يو لق ييج ة بال حد وـما يوة هذه ولن بالق لق ييج ة بال حد وـما وءل بالق وضا وت رج ة وت وـم طل وك و)ن طب ط:ه طم وجققو ل، وعققز باللقق و

ود طإذبا وربا أ
وف أن وجو ل عز و طس رخ دعا باهم وي طـمي رر ض وج ل

و طسقق( د أو با رف طتاهم علياهققم لي ي( دبا طعقق لم
لكون وي ر)ن. ف لك وـباها ولاهذبا قال:  وق رع طل:ه: ((  وأ هة وللهبقو لب إق إر لعلا همو هل يتقق ى ا ل )) ح

و( د طع رـب وت رس لن وي ور بالنسا رص طب وجو ل عز بالل:ه ن وـب وس وي ما طب طت لئ:ه لأو و( دبا رعقق رة؛ طمقق)ن وأ يو طلن لققق
وـبج ة طق وعا للاها هذه  وجو ل عز لل:ه بال رث دضا طم طم أي طل رس لي وسان طل رن واه:ه بال وهققو باللقق:ه إل ى وج
ة)ن طس رح لب:ه لم وتا رن لكوك بالحيان بعض وي ل ق عل ى هو وهو ل لش يل وح ل ق غيققر عل ى و وحقق

لن وهو ل وساك هذبا إ رـم طت رس طقي با طقي يل وح و)ن ل؟ و يي وـب ين تعققال ى بالل:ه ف وج ة أ وـبقق طق لمققور عا لل با
ين)ك بالل:ه إل ى وت مت ى وأ رـم ول رس واه)ك أ وت بالل:ه إل ى وج رن طس)ن وأ رح ي( د فل لم رن لب لجققو وأ رن ،وت

لل:ه: (( طفي( د المور علاقبة الله  وإل ىوقو لت ل( د معناها؟ بايش؟ )) (إل ى)  طفيقق لت
ويج ة وغا لج ة يعني بال وي طج ة وغا وـب طق لمور وعا لل طره إل ى ل بالل:ه إل ى با لر بالققذي هو وغي حب و( د ور ليقق لمققو لل با
وشاء كيف وو ل حت ى وي طص ل( ده ما إل ى وت طري ون:ه لي وحا رـب وعال ى، لس هموروقول:ه: ((  وت هل )) ا

2



رمر جـمع ل( د وأ طح لمور وبا لل لئون يعني با لش لو ل بال لئون ك لش ييج ة بال طن ط( دي ييققج ة بال طو وي رن ل( د يمققج ة وبال وعا بال
يصج ة وخا للاها وبال لتاها لك وـب طق ةم هذبا بالل:ه، إل ى عا رس ولم بالققذي بالنققاس طم)ن طق رسقق واهقق:ه وأ وج

طس)ن، وهو بالل:ه إل ى رح طفر لم وكا طني: بال يثا  بال
حنقال: ((  لم لر لو لف لةال لك لك لف حن هز حح ل( د )) يا لي يـم وح هه((  لم هر حف ول هك يم ))  وتقق راه طره وت رفقق لك طب

لصنلا((  حي لل حم إإ هه هع هج إر طره )) " إلقق ى لم طخقق لر لمنقققال: ((  نآ لفلل لةال لك لك لف حنلل هز حح )) لي
ر)ن) هققذه ومقق طج ة ( يي طط رر رعققو ل وشقق طف رر ط و يشقق لفر(( بال لك لب:ه   لل:ه: ((  )) وجققوبا لةالقققو لف

لك حن هز حح ون لي طر لق طء؛ )) و ين بالفا ولج ة ل رـم لج ييج ة بال طـم رسقق ييج ة جـملققج ة با طـم رسقق ول با وف و)ك)، ( رنقق لز رح وي
لمنوقول:ه: ((  لر لو لف لك لم )) هذبا ح طرب طم)ن عا وقا ول طع( د با وبا ول ين وبا علي:ه بالرسول ل

يسلم بالصلة طر يحزن وبال رف لك طري)ن طل طف ةء بالكققا وب كققانوبا سققوبا طر وقققا رم لقق:ه أ طعقق( د، أ وبا أ
لةالوقققول:ه: " ((  لك لف حنلل هز حح يـمقق( د )) يققا لي وح ون لم وبققا وأ ين باللقق:ه رحـمقق:ه بالـمؤلققف "  أ

طل:ه في بالخطاب لةال((  قققو لك لف حن هز حح وـمقق)ن؟ لي طل عليقق:ه باللقق:ه صققل ى طللرسققول )) 
طـمو ل وسلم، وت ون أن ويح داها يكو يج وو يسلم بالصلة علي:ه للرسول لم حو ل وبال لك طل ومقق)ن و

لح طص لب:ه وي وطا يـم)ن طخ لن:ه طم رأ وزن أن وشقق رحقق وذبا وي ور إ وفقق لد وك وـبققا لن باللقق:ه طع هققذبا علقق ى فيكققو
وعم بالـمعن ى حلف، قال مـما وأ وؤ لةالوقول:ه: ((  بالـم لك لف حن هز حح هه لي هر حفلل هققو )) مققا هك
رزن؟ لح لن بال رز لح ل( د هو بال لرور طض لس رزن طقيو ل وإذبا بال روف لح وخ لن صققار و رز لحقق علقق ى بال
طضي روف بالـما وخ وـبو ل، وبال رق وت رس لـم رل ل ق وق( د نعم، طل ول رط لن لي رز لحقق روف علقق ى بال وخقق كـمققا بال

حذتعال ى: ((  قول:ه في هل إإ هقو إه لي إب إح لصلا حن إل إل لز حح طن لت له إإ لصنلا الل لع )) يعنققي لم
رن) أي (ل وز رح رف ل وت وخ ين وت طـمو ل أن:ه عل ى معنا، بالل:ه فإ وت ين يح تحققزن) (ل معن ى أ

ونا ما عل ى رل طء طم)ن فع لجو لل لن بالغققار هذبا إل ى بال طب:ه علقق ى فيكققو رصققو ل، علقق ى بققا ول با
لل:ه: ((  حنك فةالوقو هز حح يم بالـمؤلف: " ل )) قال لي وت راه طره وت رف لر "، بك طمقق:ه وظاه كل

ين ون أ رز لح طم بـمعنقق ى هنا بال وـمققا طت ره وشققيء بال و)ك ل يعنققي بال ينقق يـم لاه لرهققم، وي رم ي)ن أ ولكقق
رزن لح لص بال وخ وـمام طم)ن وأ طت ره لء بال وقا رب طإ طرها عل ى باليج ة ف ين وهو ظاه علي:ه بالرسول أ
وزن وبالسلم بالصلة رح ور إذبا ي وف دحا كان وم)ن وكذل)ك بالناس وك طص طل:ه لل:ه نا طلرسو و
وزن رح وفر إذبا وي ينلقو ل أو بالناس وك ولاها : إ طرها عل ى حـم ول ى، ظاه رو دل أ بالنسان وفع

طصح وزن بالنا وفر إذبا يح وزن بالناس وك رح ري)ن ي ور رم لل وطل دج ة أو وـم رح لروبا، بالذي)ن طلاهؤلء ور وف وك

دنا وبالثاني رز وت ما عل ى لح طة طمق)ن بالسققلم وفققا ور رثقق طعيقق:ه؛ وك طـب يت ين لم وة ل ور رثقق طعققي وك طـب يت لم
ولم رس طل يز با طليو ل وش كذل)ك؟ أليس طلإلسلم طع ي( د ين بال رثرة أ وك لز؟ بال طع
....: بالطالب
وتققان بالقققرنآن في في:ه بالقرنآن؟ طم)ن : وغيرهبالشيخ وي لل نآ ل( د ين علقق ى وتقق وة أ ور رثقق وك بال

لز؟ طع
بالنفال : نآيج ةبالطالب
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حو((   في:ه.. ربـما نعم بالشيخ: ل، لل حم لو هه لك لرا أ
ررا ل إثيلل هتم لك حل إشلل لف .. )) ربـمققا لل

ةب قققال ري وع طم:ه: ((  لشقق هرواطلقققو هك حذ حذ لوا حم إإ هتلل حصن رةال هك إلي حم لق هكلل لر طث لك وقققال ))، لف
لنا تعال ى وت رـم طني عل ى لم طئيو ل: ((  وب وربا رس حمإ هك لصنلا حل لع لج لر لو لث حك ررا لأ حفيلل لة لن ور رث وك )) فققال

لز لي بال( دليو ل طع طع رر وشقق لي، بال طع طق حصققي)ن بالن وبالققوبا ييج ة بال طع ليو لشقق طج ة بال وـب رسقق حن يوة بال لققق طلل
ييج ة طع ونا حص ورن وما بال وقا لروس لت وكا ول بال طري رم لبوناها، ذل)ك ومع طبأ واها وناها ي لبو وـمققاذبا؟ وياها طل
ورة رثقق وك رل طئققو ل:  يقققول كـمققا طل وقا لء  نعققم،...بال لذون بالن بالـمسققلـمي)ن وأعقق( دبا حـبقق وح لي

للوبا أن للـمسلـمي)ن حل وق وو ل لي رس ين دة بال ور لتم يقولون: إذبا فتا رر يث رسو ل وك ين وق بال رزق وضا حر بالقق
طل رو وق يفار ك لك للون بالذي)ن بال لت رق ودهم ي وج ة أول وي رش ولق، وخ رم طل دة با ور يقولون: إذبا وتار لث وك

ولد لتم بالو رز وج وة ع)ن وع وء وسا طإ طتاهم.  وي طب رر ن)ن وت دة وجو ل، عز بالل:ه وظ يقولققون: إذبا وتار
ور لث رـمو ل وك وح طت {عليكم بال وف لع وض وأة بالسلم}  رر وقاها بالـم طح ول رعف، و يض ي( د ل وهققذبا بال لبقق
ي( د ل من:ه وف أن لب وع رض ههتعال ى: ((  قال كـما بالـمرأة وت حت لل لم هه لح مملل رصنلللا هأ حه لللل ى لو لع

نن حه طصو ل لو وة أن )) وبالحا ور رث ومم وك لل يز با واها. طع ول

لل:ه: (( لك  فةالوقو حن هز حح هه لي هر حف لصنلا هك حي لل ههم إإ هع إج حر ولج ة لم رـم لج ييج ة ))  طر وـب وم وخ ح( د فياهققا لققق
رـبر؛ وخ ودة بال وفا رصر طل وح لصنلا((  بال حي لل ل)ن )) يعني إإ رح طره، إل ى ل وجو ل عز بالل:ه إل ى ون ري وغ

لل:ه: ((  ههموقو هع إج حر ةر لم و( د رص وم لعاهم،  أي.. ))  لجو لعاهم لر عققز باللقق:ه إلقق ى فرجققو
طره، إلقق ى ل وجو ل لـباهم بالققذي وهققو غيقق طسقق طلاهم علقق ى يحا قققال: (( ولاهققذبا أعـمققا

حم ههلل هئ بب لصن هصن لملللا لف هلللوا إب إم طن لع له إإ نم الللل إليلل إت لع لذا إر إبلل هدو مصلل رم) ال لاهقق لئ حـب ون لن ) ((
رم له لر طـب رخ لروبا وإذبا طيققب، لن طـبقق رخ ون بققذل)ك لأ رو وز وجققا ريقق:ه؟ لي ول طدر نعققم، وع وغققا ي( د ل بال أن لبقق
وز ى وجا طـب:ه عل ى لي رن ين:ه وذ وز ى ولك وجا ر( دل لي وع لر كققانت ولاهذبا بال ينققا وكققات بال ور طب ود وسقق وح ب

طم رر طفري)ن، لج لقون بالكا طف ررك في وبالـمنا ي( د ينار طم)ن بالسفو ل بال لاهم) بال لئ حـب ون لن فقول:ه: (
لرهم طـب رخ طو ل عل ى لن طـبي طبيخ وس يتو ونج ة بال وها طل يم وبا وجازياهم لث لقون، بـما لن طح وت قققول:ه: (( يسقق

لصنلا حي لل حم إإ هه هئ بب لصن هصن طـمير )) هذبا لف رـمع وض لد لك)ن وج ب:ه؟ بالـمربا
: بالتعليو ل.بالطالب
طليو لبالشيخ رع يت طليو ل غير : بال رع يت لح ول بال طص طن((  ،وي له إإ نم الل إلي إت لع لذا إر إب هدو مص )) ال

طـميو ل هذبا رك ين  يعني..طلو ل وت و:ه أ ةم بالل لت هققي وما بالص( دور بذبات علي بالصقق( دور؟ ذبا
لت للققوب؛ هققي بالصقق( دور ذبا لق واهققا لناهققا بال حنتعققال ى: ((  قققال طفي إكلل لل لملل ى لو حع لت

هب هلو هق إت ي ال طل إر إف ي ا هدو مص لت )) فـمعن ى ال وـبج ة أي بالص( دور ذبا طح لص( دور وصا بال
للوب، وهي لق ين بالقلوب؛ )) هنا الصدور ذاتوقال: ((  بال وو ل كققان ما ل طخقق دبا

طر ر( د يص ةب بال لجو رل ق ع)ن مح وخ لـم:ه ل بال طلاهققذبا وجققو ل عققز بالل:ه إل يعل طنقققال: ((  و إ
له نم الل إلي لذات لع طل:ه: ((  )) وفي الصدور إب )) الصللدور بللذات عليللمقو
ةو ل ين عل ى دلي وسب بالكافر أ وحا طو ل عل ى لي وـم رلققب وع وق ين كققذل)ك وهققو بال بالكققافر فققإ
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لب وس وحا ين:ه لول لن:ه علي:ه؛ لي وسب أ وحا ر)ن لم لي لك طل:ه: ((  في ي عليللم الللله إنقو
لر الصدور بذات طـبي وك و( دة، ))  طئ نعم.  فا

رر ط..))  كفللره يحزنللك فةال: قققول:ه: (( بالطققالب يشقق لب  بال ووبا رر ط وجقق يشقق بال
طلـبيج ة؟ أليست بالثاني
ييققج ة فاهققي نوعيحزن)ك)  (فل صحيح ،...(لنا)  ولن طلـبيج ة؛ هي : مابالشيخ طـب ول وط

 وصح نعم
حمقققال: ((  ثققم  هه هع بت لم رةال هن إلي طم لق حم هثل هه مر لط حضل للل ى لن نب إإ لذا نظ لعل إليل )) لغ

لذ24[لقـمان: لعو لعاهم ] -أ حت وـم لن للاهم يعني بالل:ه-  وع لعون نج يت وـم وت لكلون ي وشاءوبا ما يأ
لسون وـب رل لءوبا ما وي لـبون شا وك رر لنون شاءوبا ما وي لك رس لـمون شاءوبا ما وي يع ون وت وي حو ل و لك طب

طم طعي ويا ون رن ل( د ي)ن بال طليو ل هذبا ولك ةو ل وق طليو ل، وقلي وق عليقق:ه باللقق:ه صل ى بالرسول يقول و
إض عوسلم: (  لمو إط لل هكم لسو إد لح طصنللة فل ي أ نر الج حيلل حنيلا إملن خ مد ومللا اللل

طضع إفيهلا رو وم رو ط )  يس ةر بال وـمقق)ن بالقق( دنيا هي ما بال( دنيا طم)ن خي وققق ط فياهققا طب طمقق)ن وف
طلاها يو طرها إل ى وأ طخ لذ هققؤلء طفياهققا، وما بال( دنيا طم)ن نعم، نآ لعققون -وبالعيققا يت وـم لي بققالل:ه- 
دل طلي يو ل وما ق وق وتاعاها، بال( دنيا وأ وم لو ل و طت)ك إل ى بال( دنيا طم)ن مض ى ما ك وع طضرة سا وحا بال
لك)ن لم كأن:ه ين:ه ي لث كأ وغا ولم، أض رح يـمر أ وع يـمر ما فياها بالنسان لي وع وم ذل)ك ومع لي رو وي

ون رو ور ل( دون ما ي وع رن ليو رم كأ وـبثققوبا ول دج ة إل يل لعققون فاهققم ناهققار، طمقق)ن سققاع يت وـم دل، لي قلي
لج ة يل طق طع باعتـبار هنا وبال رو وتاع ن وـم طر بالق طن:ه، وباعتـبا وم لع وز ونو وـما بالنسـبج ة بالـمتاع ف فققي طل
يل قليو ل بالخرة  كثير؟ و

: قليو ل.بالطالب
ةو لبالشيخ ل( دبا : قلي وسب وليس ج رن ل)ن قققال لي لس: "  عـبققاس بابقق حنيلا فلل ي لي مد اللل

طملا لرة ف ي إم إخ طل ال لملاء إ حسلل لل ومقق)ن بالنسققـبج ة " كققذل)ك ا وز يزمقق)ن لل طليققو ل بال وق
وسب ما كذل)ك؟ أليس رن ومقق)ن إلقق ى لي ورة وز طخقق لي، بال ط( د وبقق ههم((  بال هع بت لم رةال هن إلي )) لق

و)ن وق( د يي رج ة في تعال ى بالل:ه وب وفج ة أخر ى نآي طتيققع هذبا طص رـم يت يو ل فقققال بال لره: (( وجقق ركقق طذ
هروا والذين لف لن لك هعو طت لم لت لن لي هلو هك حأ لي لملا و هل لك هك حأ هم لت لعلا حن لل هر ا طصنلا رو ى وال حث لم

ههم وفج ة )) هذبا لل لتع هذبا طص وـم وت حيي)ن بال طن ووبا راه ووة إل لاهم ليس وش راه رط)ن وش وـب لة بال وشاهو و
رر ج وف لو ل كـما بال لم وتفع دما. بالنعا تـما

طموقال: ((  ههم هث مر لط حض لللل ى لن نب إإ لذا نظ لعلل إليلل هققذبا بعقق( د )) (ثققم) يعنققي لغ
طتيع رـم لرهم) في بالقليو ل بالت ورة " (نضط طخ ول ى بال طإ رب ( رظ) وهققو عذبا لب غليقق عققذبا

ل( دون ل بالنار طج دصققا عن:ه ي طحي لاهققم (نضققطرهم) يعنققي " نعققم، وم لئ طج رل لمن((  لن لف
طر هط حض لر ا حي نغ غ ر)ن )) يعني بلا وـم طج ئ وف رل لل:ه وهذبا لأ ةذ أص لخو طء طمقق)ن مأ وجققا رل طل إلقق ى با
ورر يض للاها لن بال لر) أص وط رض لر (با وط رض طلاهذبا ون لو ل وف ل ئ شيء ك طج رل يـم ى بالنسققان لي وسقق لي

ورة؛ لرو ين:ه وض لئ:ه ل طج رل ريء، هذبا إل ى لي وش لل:ه: (  بال ههموقققو مر لط حض نب إللل ى لن لذا لعلل
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نظ إلي طريقق( دون:ه ل هم ) لناهم لغ ل( دون مققا ي طريقق ينققار لي ل( دون ول بال طريقق وذباب هققذبا لي وعقق بال
يناهققم لرون لك وـبقق رج لذ عليقق:ه لي ويققا طع للققوبا لناهققم بققالل:ه وبال طـم وب:ه، وع لل:ه: " (( أسققـبا وقققو

مرهم لط ورة )) في نض طخ و( د ما بق(بالخرة) هو بالـمرباد " ما بال رعقق بالقيامققج ة يقوم ب
يت ى أو رـبر؟ ح وق بال

بالقـبر. : حت ىبالطالب
لخ قققال ولاهققذبا بالقققـبر : حققت ىبالشققيخ ري ييققج ة بابقق)ن بالسققلم شقق طـم ري بالعقيقق( دة فققي وت

هخل ومملابالوباسطيج ة: "  حد لملان ف ي لي إلي ليوم ا مل بلال هك إخر:  لر ملا ال لبلل حخ أ
حوت بعد يكون مملا وسلم عليه الله صل ى الصنب ي به للقق:ه الم لك طمقق)ن " 

طم رو رم بالخر، بالي لاه وتاع هققذبا بع( د وف وـم لئققون بالققق وج رل لذ بالعققذباب طإلقق ى لي ويققا طع بققالل:ه- -وبال
لل:ه: (( مرهموقو لط حض نب إل ى  ن لذا لقوبج ة، لع لع (غليظ) يقققول )) بالق(عذباب) بال

لب بالـمؤلف: إن:ه وذبا ينار، ع ل( د وش بال ل( ده بالغليظ؟ طض طقيقق ق، طض ير لظ بال ولقق طغ طب و عققذبا
طت:ه في بالنار يي طف طع:ه وفي كي رو ويققاذ ون طع ييققج ة بققالل:ه- أمققا -وبال طف ري وك ين بال تعققال ى باللقق:ه فققإ

لملايقول: ((  طل حت هك لج إض ههم لن هد هلو ههم هج لصنلا حل طد ردا لبلل هلللو لهلللا هج لر حي هقوا لغ هذو ليلل إل
لب لذا لع لل ال لبون فيـما )) ويقو يذ وع لملاب:ه: ((  لي طل حت هك لبلل ههم لخ لنلللا حد ررا إز إعي )) لسلل
لذ ييت:ه في بالل:ه- هذبا -وبالعيا طف يمققا كي لع:ه أ ين:ه نققو لر ل فققإ لطقق رخ وـبققال وي لك:ه ول بال طر ر( د ليقق
ويال، وخ ون بال رو وق رس دء لي دـما ما طـمي لثوبا إذبا ح وغا لتوبا باسققت ومققا وطققش طمقق)ن و وع لثوبا بال وغا وباسققت
لـبوبا ول وط روث و وغقق لثون مققاذبا بال وغققا لثون بقق:ه؟ لي وغققا وـمققاء لي راهو ل ب لـم وصققاو ص وهققو ركالققق ير بال

وذباب لـم طوي -وبالعياذ بالق رش وي لجوه بالل:ه-  لو وـبو ل إذبا بال رق رج:ه عل ى أ وو ى بالو رج:ه، وشق بالققو
طإذبا وزل ف وعاء إل ى ون رم لقوبا بال دء لس دـما ما طـمي وع ح يط وق وئاهم، ف وعا رم دنا أ رون وأحيا وق رس طم)ن لي
رء ط( دي( د مققا هه((  وصقق هع طر لج لت لل لي هد و لكلا هغه لي إسللي إه هي إتي حأ ليلل هت لو حو لم بل إمللن الللل هكلل

نن لكلا لملللا لم لو و نت ههلل بيلل لم إمللن إب إه لو إء لرا نب لو لذا نظ لعلل إليلل بالعققذباب )) هققذبا لغ
طع:ه -وبالعياذ طة بالل:ه- بأنوبا و( د ط( دي وـمج ة بالش طظي وع ل ق بال طح وت رس وف أن وي وصقق ين:ه ليو ةب بققأ وذبا وعقق

طليظ يقج ة طفي:ه ليس وغ ول طر يقج ة و طليظ هو بو ل طد ط( دي( د، وغ لل:ه: " ل وش ل( دون وقو طج عناهققا ي
دصا طحي طنققي بالقرنآن في " هكذبا م رع ون ل ي ل( دو طجقق لربا وي وفقق لأ ى((  وم لر لن لو همو إر حج هم ال
لر طصنلا مصنوا ال لظ ههم لف طن لهلا أ هعو إق لوا حم هم لل هدوا و إج لهلا لي حصن رفلا لع إر حصلل فيقق:ه )) مققا لم

يناهم بو ل ون -وبالعياذ إ لتو رياها بالل:ه- يأ ول ددبا طإ رر دشا طو وطا لو ل طع يث وـم لت ورباب كأناهققا لاهققم و وسقق
وشان ماء رط وع وـماء رأ ى إذبا وبال دبا كان ولو بالق وربا لن:ه وس لظ دء وي ط:ه لش( دة وما طفقق لاه ول إلقق ى وت

وـماء وناها بالق لدو طر رج:ه هذبا عل ى في وو ون -وبالعياذ بال لطو وق وسا وت وي  نعم فياها، بالل:ه- و
إئن((  لل لم لو ول وسققم ))  حم((  وق هه لت حل لأ حن لسلل لق لملل لللل إت لخ لوا لملا طسلل لض ال حر حل

ل وا
طن هل هقو لي هه لل لل:ه: (ولئقق)ن الللل لقققول: لم )) " قققو لرون سققألتاهم) ي رققق وم قسققم. 

ييج ة بـماذبا؟ طط رر وف بق(إن) بالش طذ لب لح يل بالشققر ط وجوبا لب و ووبا وسققم؟ وجق وق وف بال طذ لحقق
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لب رر ط جوبا طقي بالش وب لب و وسم جوبا ووباب؟ أي)ن بالق وج ي)ن بال لل لقو وي ول ل:ه) وققق( د ( ير باللقق مقق
لل علينا ط)ن قو رب مال)ك: با

رف                    طذ رح و( د ى وبا طع ول وـما طت رج ر ط با رر وسم وش وق وب          وو ووبا وما وج
وت رر يخقققققققق وزم فقققاهو وأ وت رل لمققققق

لل:ه: ((  إئنوقو لل حم لو هه لت حل لأ ومقق)ن أو وبالسلم بالصلة علي:ه بالرسول )) يعني لس
يت ى وأ وت لب:ه؟ ي وطا طـمو ل طخ وت لاهم (ولئ)ن نعم، وهذبا، هذبا يح وت رل أ

و ر)ن وس و ق وم ول طت) وخ ووبا وـما يس بال
لج ة هققو هققذبا وغ وؤبال طصققي لسقق و ق ومقق)ن بال ولقق وقاهققا وبالر ض؟ بالسققـماوبات وخ ول يلت؟ خ بال

يز ى؟ لع وناة؟ بال وـبو ل؟ وم بالجوباب؟ وم)ن؟ له
: بالل:ه.بالطالب
طن: (( بالشيخ هل هقو لي هه لل طرفون )) هم الل وت ين يع و ق بققأ طل وبالر ض بالسققـماوبات خققا

ي)ن) هي وجو ل، عز بالل:ه هو لل لقو وي ول لل:ه: ( لب وقو وف بالقسم جوبا طذ لحقق لن منقق:ه "  لنققو
طع؛ رف ير طلي بال ووبا وت طل طل وثا رم ول لو با ووبا طء بالضـمير " و وقا طت رل ري)ن طل ون طك يسا لل:ه بال ي)ن) أصقق ون للققو لقو وي ول )

لل:ه هذبا ي)ن) صح؟ أص ون للو لقو وي ول ل بالخـمسققج ة بالفعققال طم)ن مضارع فعو ل هذبا لن (
ون وبالنققون بالققوباو طمقق)ن فيقق:ه لبقق( د للققو لقو وي ول معاهقق)ن بالتوكيقق( د نققون لحقق ط فنقققول: 

وـمع وت رج ي)ن) با ون للو لقو وي ول ونات ثلث بالن عن( دنا ( و( دبات كلاه)ن لنو طئ طرب نعم، زبا رض بيناهم ن
طصو ل أو قرعج ة رف ركم؟ بيناهم ون لح طصو ل طب ي)ن نف لاهقق ون ركققم بي لح رن طب لقققول: إ رفنا ن وذ نققون حقق
لن بقيت بالرفع رن بالتوكي( د لنو ونا وإ رف ويت بالتوكي( د نون حذ طق لاهـمققا؟ بالرفع نون ب لي فأ

طذف رح ري)ن بالرفع؛ نون ون وـب وـب وس لب طل ين بالول بالسـب و( د بالرفع نون أ طتي رع لفاها با فيـمققا حذ
لو ل كان إذبا دبا بالفع لصو دما أو من لزو يل صح مج يناها بو ل ل؟ و وذف ق( د إ رحقق طر فققي لت غيقق

وتي ول رصقب حا ين رزم بال وذف وبالجق رحق طفيققف لت رخ يت طل فقي كـمققا لل عليقق:ه بالرسققول قققو
هلوا ل واللهوبالسلم: (  بالصلة هخ هصنللوا حت ى الجصنة تد إم حؤ ل والللله) (  هت

هلوا هخ لخلوبا ) ل الجصنللة تللد ر( د طصققب ل طفياهققا مققا هققذي تقق رت جققازم ول نا وف طذ لحقق
طفيف رخ يت لخلون ل وأصققل:ه؟ طلل ر( د وت بالجنققج ة تقق وف طذ لحقق لف للتخفيققف، بالنققون ف وذ رحقق وت

دضا بالنون وقايققج ة لنققون مع أي طو دربا، بال دذبا كققثي وي إ راهقق ل ق ف وحقق لنققون فتـبققق ى بالحققذف وأ
ونا لو لننا بالتوكي( د؛ رف وت بالتوكيقق( د لنون حذ لصقود فققا رق ل( د ونحقق)ن بالـم حكقق( د أن نريقق وؤ لن
ل( د بالفعو ل، طكي بالنحو- توكي( د في ج( دي( د ودرس في بحثنا ق( د -ونح)ن هنا بالفعو ل وتأ
يل وباجب هنا بالفعو ل طجب غير و ي)ن؟ وبا لل لقو وي  ول

: وباجببالطالب
وـبت لن:ه : وباجب؛بالشيخ رث وسم لم وق وـبو ل طل رق وت رس لم

مفصول. : غيربالطالب
لربالشيخ لصول، : غي رف وصو ل لم نعم وم رف طم:ه بي)ن لي طلقق:ه وبي)ن ل ل( ده فيكققون فع توكيقق
دـبا، دذبا طيب وباج لن قققالت فإذبا بالنون لنـبقي إ دعققا بالرفققع: أبقونققا نققو طـمي نصققير وج
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دعققا طـمي ي)ن)  وج ون للققو لقو وي ول لنققون زبائقق( دة بالرفققع نققون لن يـمكقق)ن؛ نقققول: مققا  ؟..( و
طئ( دة بالتوكي( د وثج ة عن( دنا يجتـمع يـمك)ن فل زبا لروف ثل رن فققي زبائقق( دة كلاهققا لحقق مكققا

يـمو ل عسانا نعم، وباح( د وح ررف ونت ررفي)ن أو ح دذبا ح لقول إ رذف طم)ن لب( د ل ن و( دباك وح رح إ
ول ى بالرفع نون يا وأنت رو بالتوكيقق( د نون مع بالوباو عل ى تجي بامشي، بالحذف وأ
طكنج ة..  بالوباو للوبا سا لقو طكنج ة ت لنون سا ودة بالتوكيقق( د و ي( د وشقق مناهققا بالول فققالحرف لم

طك)ن وـمع نعم، سا وت رج ونان با طك طك)ن ما سا رـم طكنان يجتـمع لي يجتـمعققا يـمك)ن ما نعم، سا
ين بالسققـبب؟ وش وركققج ة بالسققكون ل وح وضققان وبال طقي وتـمققع يـمكقق)ن فل ون شققيء يج

طك)ن دذبا ساك)ن،و سا ل( د ل فإ وـمو ل أن طم)ن لب رع وـمو ل ون يكنا ع لف وني)ن باجتـمققاع طم)ن ي طك يسققا بال
وـمو ل؟ هو ما وع لف كان إن بالعـمو ل بال دحا بالحر طحي رـبو ل باللي ص طك)ن وق يسا وـمو ل باش بال رع ون

لره في:ه؟ طس رك دحا بالساك)ن قـبو ل بالذي بالحرف كان إذبا ن وناه صحي كان وإن كسر
لف لف:ه فإننا لي)ن حرف صحيح غير بالحر طذ ل)ن قال نح مال)ك: باب

حن                  إن إإ لصنلا إك ليلا لسلا لق لت حل حر ا إس حك لبق لملا ا حن        لس هكن وإ يللـل
رصنلا لفه للللي حذ لحلللل قق لف لح لت حس ا

طك)ن فاهنا يل لي)ن وحرف بالوباو بالول بالسا صحيح؟ و
لي)ن. : حرفبالطالب
دذبابالشيخ لف:ه : إ طذ طقي نح وت ي)ن بالنون مع باللم فتل لل لقو وي هذبا في بالن عن( دنا فصار ول
وفان عن( دنا بالفعو ل رذ لف وح رذ لنون وح طلي بال وتوبا طل رو ل:  حل وثال، وع رم ول لف با رذ طو وحقق بالرفققع؛ وبا
وقاء طت رل وني)ن طل طك يسا وف يقققول هققذبا وعلقق ى بال طذ لحقق لن منقق:ه بالـمؤلققف: "  رفققع؛ نققو ير بال
وتوبالي لو بالمثال طل ري)ن للتقاء بالضـمير ووبا ون طك لب وما " طيب بالسا قققول:ه: (( إعربا

هه ي)ن الل لل لقو وي ول ل:ه؟ ))  ةو ل بالل طع رو ل فا ي)ن محققذوف طلفع لاهقق وق ول وخ لل باللقق:ه بالتققق( دير:  ل( د ويقق و
لل:ه لذل)ك حنتعال ى: ((  قو إئ لل حم لو هه لت حل لأ حن لس لق لملل لللل إت لخ لوا لم طسلل لض ال حر ل

ل لوا
طن هل هقو لي طن لل ههل لق لل هز لخ إزيل لع حل هم ا إليل لع حل ل)ن،9))[بالزخققرف: ا لاهقق وق ي)ن: خل لل لقققو وي ول  [

ور وك ل:ه فذ رعو ل، تعال ى بالل طف دذبا بال رحذوف وفاهنا إ بايش؟ بالـم
بالطالب: فعو ل.

لح هو ل نعم، بالشيخ: بالفعو ل؟  طص ين نقول أن وي رسققم بالـمحذوف إ هققو بالتققق( دير با
طصح بالل:ه؟ لف لك)ن ي ول رولقق ى؛ طخ ول طر ض بالسققؤبال ولن با وعققا لسققؤبال للجققوباب لم وبال
رعو ل بلفظ طف ر)ن بال وم ول ق؟) فيقتضققي ( لكققون أن وخ لسققؤبال بالجققوباب ي رعققو ل كال طف بال

ي)ن) كذبا؟ لاه وق ول وخ ) ....
إلتعال ى: ((  بالل:ه قال هد هق حم لح إه ال لقققو ل) يعنققي لللل لروبا إذبا )) ( وققق لفققوبا وأ ور وت رع وبا
طو ل لق ل( د ( و( دأ بالحـم وت رـب لم لره، لل:ه) (بالحـم( د)  وـب وخ ل( د و(لل:ه)  علقق ى بايش؟ عل ى لل:ه بالحـم

طر لاهو طن لظ ويا يجج ة ب لح طر بال لاهو لظ يجج ة و وح وـم لفققوبا هم بالن بالق ور وت رع علقق ى بققأناهم بـمققاذبا؟ با
رل ول طكاهم في وض رر ل( د طش رـم وح ويققان عل ى لل:ه) هنا فق(بال يجققج ة وب لح وهققا بال طر واها رظ وأناهققم وإ
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لـموبا طص يناهم بذل)ك؛ لخ لروبا إذبا ل لفوبا أق ور و ق أن وباعت طل هققو وبالر ض بالسققـماوبات وخا
ين بالل:ه لل ق ل بالصنام هذه وأ رخ لروبا فق( د وت وق طسققاهم عل ى أ لف ين بـمققاذبا؟ أن هققذه بققأ

وم ل ق ل بالصنا طح رست وـبادة وت طع طو ل ولاهذبا بال ل( د (ق ين كـما لل:ه)، بالحـم هنققا أيضققا بالحـم( د أ
ل( د وذل)ك مع نقول أن مـمك)ن ط ق علقق ى للقق:ه بالحـمقق رلقق أنقق:ه وبالر ض بالسققـماوبات وخ
وـم( د رح ين:ه عل ى لي طل ق أ وخا ون وجو ل عز بال طره لدو ل( د غي وـم رح لي طت طمقق)ن ولقق:ه وما عل ى ف وفا طصقق

طم)ن بالكـمال طو ل و طـمي وعال وج ل( د بالف طر عل ى لل:ه يقول: " بالحـم طج ة لظاهو يج لح علياهققم بال
ي( دم ل( د) تق دربا هنا " (بالحـم دربا مربا ركربا وت ين:ه و لف هو بأ رصقق طد و وـمققال بالـمحـمققو وك مققع بال

يـبج ة وح وـم طظيم، بالق رع يت وقاق قول:ه: (لل:ه) باللم في وباللم وبال رح طت رس وصققاو ص، طلل طت رخ وبال
ل ق هققو لنقق:ه بالسققتحقاق؛ طح وت رس لـم لي وقققال كـمققا طللحـمقق( د بالققق بالصققلة عليقق:ه بالنققـب
للوبالسلم: (  حه إء لأ لصنلا طث إد ال حج لم حل ديا )، وا ين للختصققاو ص؛ ثان طح ق بالققذي ل وت يسقق

و( د ول ق لبالحـم رط لـم ر)ن بالق ل:ه هو هو؟ وم نعم. وجو ل عز بالل
حل((  حم لب هه هر لث حك لن لل لأ همو لل حع طإلضققرباب )) (بققو ل) هنققا لي طلي ل وقققا طت وليسققت بالن

طب وربا رض لي طلإل طل وطا رب طل ةل فاهو با وقا طو ل سـب ق مـما بانت طجي رسقق وت راهققو ل علياهققم لل وج بالتققام بال
طلاهذبا حلقال: "  و لب حم ((  هه هر لث حك لن لل لأ همو لل حع وب:ه)) لي لوجو طحي( د يعني علياهم   بالتو

وف ى " وإنـما وم ون رل طع وـماذبا؟ عناهم بال طء طل طت:ه، طلنتفا ريء فائ( د وش وفقق ى ققق( د وبال رن وفققاء لي طت رن طل
طت:ه هنللوا لولتعققال ى: ((  باللقق:ه قققال فائقق( د هكو لن لت إذي طللل هلوا لكلا لصنلا لقلللا حع إم  –لسلل

لعون وـم رس طناهم (سـمعنا) ي وذبا حمبآ هه لو لن ل -  هعو لم حسلل وفقق ى لي ون وع ))  عناهققم؛ بالسققـم
طء طت:ه لنتفا طج ة فائ( د لل:ه: (بو ل إلياهم، بالنسـب لرهم فقو وفقق ى ل أكث ون رلققم يعلـمققون)  طع بال
ون هم هذبا كان -وإن عناهم لرو طق ين لم وأ طل ق هو بالل:ه ب يناهم بالخا لعوبا لم لك طف وت رن باهذبا ي

رلم، طع لاهـما بال لي ل( د وأ وش دحا أ رـب ةو ل لق طري ل جاه ر( د ةم وي طلق وعا رع؟ ولم و طف وت رن وي
: بالخير. بالطالب
لربالشيخ ولخي ل( د : با وش وـبح؛ أ رق ين:ه وأ ةو ل ل طه يكققب جا ور ةو ل وذباك لم طهقق طسققي ط، جا ينقق:ه وب طل و
طن( د وعا طـبر لم رك وت رس لل وذباك لم يل وضا طن( د، غير وضا راهو ل لمعا يكب وبالج ور لـم ل( د بالق وشقق وحققا، أ رـب لق

لد ونا طع رلم ع)ن وبال ل( د طع وش طد طم)ن أ ونا طع راهو ل، وع)ن بال لقول وج يشاعر وي بيتي)ن: بال
لمن                  لم و لم لرا هلو هع نخ إبغير ال حي مل            لش إضلل عن لي
إط لرا بصلللللل إم ال إقلللللليلل لت حس  الم
هس                  إب لت حل لت هلوم و هع لن            لحلت ى عليه ال هكو طل لي لض إمن لأ

إم إكللي لح لملا) ال حو لت )
وما  طهو ل وتو يكب وجا ور لـمون:ه لم وس طكيم لي وح له هو لك)ن بال ير لـموه أناهم وغ وب( دأ بالحكيم س

رفتي وت ى حت ى شيء، كو ل في وي رف وق وم)ن طبأن:ه أ ي( د وصقق رن علقق ى ت طت:ه إنسققا ون فققإن:ه بققاب
لخو ل ر( د ي( دق بالجنج ة، وي وص وت بالثالث-: -بالـبيت قال:  
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لق                  طد لصل إت لت لصنلا لب نل عل ى إبلال لجلا هد         إر إري لذاك يللـل بـللل
إت طصنلللللللا إم لجللللل إعلللللليللللللل طصنلللل ال

وتا ج أنت...  رح يزوبا ج إل ى لم لب بال راهققر عنقق( دك ول شا أعطققاك فلققو وشققيء ول وم
طقيققس يـمكقق)ن  بالجاهققو ل... يقولققون هكققذبا نعققم، بالصقق( دقج ة، طم)ن يكون طلقق:ه ي رق وع طب

و( دل ططي:ه ما يقول: ب رع رخطب ويروح درباهم أ وطققع وي رق يقققول: هققذي بالطريقق ق ون
ل( دون ورباهم.  طب ود

وبسي ط  مركب ...:بالطالب
يكققببالشققيخ ور طسققي ط : بالـم وـب رع:ه وبال ول بالـبيققتي)ن فققي باسققـم لر بالتييقق)ن: (قققا حـمققا

وما رو وت طكيم)  وح وما بال لو ل أ وض وما طم)ن قال: أ رو طكيم وت وح ؟بال
ول                     لر وقا وـما طم طح طكي وح وما بال رو وف ولو      وت وص رن لر وأ ره ي( د لت بال رن وكب لك رر أ

و

طني                     ين ةو ل وطل طهقققق ة ط وجقققققا طسيقققق طـبي      وب طحققققق وصقققا ةو ل وو طهققق وجقققا
يكققققب ور لمققققق

وت  رف ور ررق وع وف بالن؟ بال
.....معروف : بايبالطالب
طهققو ل يقول: أنقق:ه : بالحـماربالشيخ لـب:ه بسققي ط جا ومققا هققو باللققي وصققاح رو طهققو ل وت جا

يكب، ور طهو ل لم طري ل بالذي هو بالجا ر( د ين:ه وي طهو ل، أ ةو ل وجا طري ول جاه ر( د طهو ل أن:ه ي هذبا وجا
يكب، ور طهو ل هو وبالـبسي ط لم وجا لن:ه يعلم بالذي بال طهققو ل، أ لح جا طضقق يت وي قققال بالـمثققال و

ةو ل: مت ى ل)ك لة كانت قائ وو رز رر؟ وغ ر( د يـم ى أدري. وش فقلت: ل وب وس هذبا؟ لي
بالطالب: بسي ط.

وعققرف ي( دري ل بالنسان بسي ط جاهو ل بالشيخ: هذبا ينق:ه و مقا وققال يق( دري ل أ
ةو ل وقال أدري، وخر: مت ى رج ل( د قال ب( در؟ غزوة كانت طل وتققح بالققذي للقق:ه بالحـم وف
طلي)ن عل ى طه وجا رت بال ون لة كا رر غزو ود ى في ب( د ورة لجـما طخ ونج ة بال رع وس رس بالاهجققرة. طم)ن طت
 لاهذبا؟ تقول وش

يكب جاهو ل : هذبابالطالب ور .لم
طهو ل هو : بالنبالشيخ ر( دري ل وهو وجا ين:ه وي طهو ل أ طلاهققذبا نعم، وجا وح و وت رف وت طل:ه: باسقق طبقققو
ل( د وتح بالذي لل:ه بالحـم طهلي)ن. فيقال: أنت عل ى وف وجا وح ما بال وت ينقق)ك عليقق)ك؛ بالل:ه وف ل

طهو ل.  وجا
وص( دي : أنا بالطالب رق يكب وم ور  ؟معناها وش لم
ةب : نآبا بالشيخ يك ور ري)ن طم)ن لم ول راه طل:ه وج راه طقع ج طل:ه بالوبا طل:ه. وجاه بحا

وغاه باللي : هذبابالطالب رب .... أ
طهو لبالشيخ ةو ل لن:ه بالـمركب : بالجا طقع جاه ةو ل بالوبا طه وحال، وجا طضح؟ بال وبا

نعم.  : بايبالطالب
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لن: (( بالشيخ إم إس لو طصنلا حن ال هل لم إد لجلا إه إف ي هي طللل إر ال حيلل لغ نم إب حللل رد ى لول إع ههلل
نب لول لتلا نر إك إصني لم باليققج ة هققذه مقق)ن ] يسققتفاد20))[لقـمان: هم و( دل ذ وجقق بغيققر بال

ررهان؛ طل:ه: ((  لب )). مصنير كتلاب ول هد ى ول علم بغيرطلقو
ين بالكريـمج ة باليج ة طم)ن ويستفاد و( دل أ وج رلم بال طع و( د ى بال لاه طليو ل وبال ي( د لقققرنآن طمقق)ن وبال بال

ين:ه ةل أ لم ل ج( د وذ لـب:ه؛ لي ينقق:ه صققاح ل ق ول حلهمتعققال ى: ((  باللقق:ه قققال وققق( د وحقق إد وجلا
لسن إه ي بلالت ي حح )). أ

طم)ن ين:ه بالكريـمج ة باليج ة فوبائ( د و طدل ينـبغي أ وجا لـم ون أن لل ةو ل ل:ه يكو طلي رقققو ل طمقق)ن ود وع بال
رقو ل؛ طم)ن أو ين طل:ه: ((  بال نم بغيرطلقو حللل لم )) وهققذبا ع رلقق طع لي بال طت يكققون بالققذي بالققذبا

طري ق وط رقو ل طب وع رد ى ول((  بال نب ول هه لتلللا إصنيللر إك رلققم )) هققذبا هم طع وسب بال وت رك لـم بالققق
و( د ى لاه لسول طم)ن بال ير طنير وبالكتاب بال لـم  بالقرنآن بالق

يم ول لث ل:ه قا لذاوجو ل: ((  عز بالل إإ لل لو هم إقي هه هعوا لل إب طت لل لملا ا لز هه لأنلل طللل هلوا ال لقلللا
حل ه ع لب إب طت لنلا لملا لن حد لج إه لو حي لل لنلا لع لء لبلا حو تآ لل لو لن لأ هن لكلا لطلا حي طش حم ال هه هعو حد لللل ى ليلل إإ

إب لذا إر لع إعي طس ليستفاد21))[لقـمان: ال ويققان بالكريـمققج ة باليققج ة هققذه طم)ن ]  ين وب أ
طء طلي)ن هؤل طد وو ى عنقق( دهم ليققس بالـمجا طل:ه: ((  بالتقليقق( د؛ طسقق حلطلقققو ه ع لب إبلل طت لملللا لن

لنلا حد لج إه لو حي لل لنلا لع لء لبلا )). تآ
طم)ن لم بالكريـمققج ة باليققج ة فوبائ( د و وف ومقق)ن وذ وـبققاع بالحقق ق خققال حت وبققاء؛ طل طل:ه: (( بال طلقققو

إبعوا طت ل ق-  -هذبا الله أنزل ملا ا وح هلوابال إب ع بل قلا طت )). لن
طم)ن لم بالكريـمج ة باليج ة فوبائ( د و طري وع بالتقلي( د تح طر م لاهو يجققج ة، لظ لح طمقق)ن كققذبا؟ نعققم بال
وخذ؟ أي)ن رؤ هعوا((  لي إب طت لل لملا ا لز حن هه لأ حل قلالوا الل ه ع لب إبلل طت لنلا ملللا لن حد لجلل إه لو لليلل لع

لنلا لء لبلا ليا تآ يل( د كان )) أ وق لـم طت إذبا بالق ون يجج ة وبا لح ين:ه بال طلي( د ل فإ رق لع ولك)ن وت وـب يت يجج ة. لت لح بال
طم)ن ين فوبائ( دها و و( د أ طلي رق يـم ى ق( د بالت وس دعا؛ لي وـبا حت طل:ه: ((  با ه ع بلطلقو إب طت لنلا ملللا لن حد لجلل لو
طعلم أهو ل بي)ن بالـمشاهور )) وبالـمعروف تآبلائصنلا عليه واع أن بال حتـب لن بال عقق)ن يكققو
طليو ل وقال ود لي يصلة علي:ه للرسول ف ونا بال رع وـب يت هققو وبالتقليقق( د بالرسققول، وبالسلم: با
طر ع)ن يكون بالذي طليو ل، غي ين:ه عل ى ت( دل باليج ة هذه لك)ن ود ر)ن لكو ل أ وع ومقق وب د( دبا وتققا أحقق
ةع فاهو طـب يت ول:ه. لم

طم)ن ويققان بالكريـمقج ة باليققج ة فوبائق( د و ين وب طفي)ن هققؤلء أ طل وخقا ةم عنقق( دهم كققان بالـم رلقق طع
ل ق؛ وح طل:ه: ((  بال هعوالقو إب طت لل لملا ا لز حن هه لأ لن الل ي( د هذبا )) فيكو طاهم. في أش حم وذ

طم)ن دضا بالكريـمج ة باليج ة فوبائ( د و لر أي لاهو ييج ة لظ طـب وص وع ولء؛ فققي بال لؤ طل:ه: ((  وهقق بللللقققو
ه ع لنلا ملا نتب حد لءنلللا عليلله وج ةب )) وهققذبا تآبلا لصقق وع وبققاء، ت لب لل لصقق وع يت طء وبال وبققا لل

طئو ل وـبا وق طن طم)ن وبال رأ طو ل وش ره ييج ة وأ طل طه وجا  بال
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طم)ن ين بالكريـمج ة باليج ة فوبائ( د و وفج ة أ ول وخا طليو ل لم ي( د طلي( د بال رق يت طر طم)ن طلل طم وطان أوبا ري يش أو بال
طج ة طم)ن وب وجا طل:ه بالشيطان؛ طإ حوتعال ى: ((  طلقو لل لو لن لأ هن لكلللا هعوهم الشلليطلا يللد

إب إل ى إر عذا طسعي )). ال
طمق)ن ين فوبائق( دها و وج ة أ وف ول وخا ول ومقا لم وز رنق ةب باللق:ه أ طل سقـب لخو ل( د ينقار طلق طل:ه: (( بال طلققو

)). السعير عذاب إل ى يدعوهم
طم)ن ط( دها و ين فوبائ وج ة أ وس وو رس وطان وو طقياهققا بالققتي بالشي رل طب فققي لي رلقق طنققي ق ودم ب طمقق)ن نآ

ووة؛ رع ي( د طل:ه: ((  بالقق هعوهمطلقققو ين )) إذ يللد ريطان أ وشقق لو ل ليققس بال لثقق رـم وماهم وي أمققا
لعوبا طـب يت لقول: با ينقق:ه وي لس كققذبا. ولك طو رسقق وو طرهم فققي لي ل( دو لعققوبا حققت ى لصقق طـب يت وهكققذبا وي

ريطان يش لمر بال رأ يشر. وي طبال
طم)ن طريـمج ة باليج ة فوبائ( د و وك وذر بال وح طس طم)ن بال طو وسا وطان؛ و ري يشقق ين بال ول:ه: ((  ل رو لووققق لأ

لن للو لطلان لكلا حي طش طبيخ )) هذبا ال رو يت وكار. طلل رن طل وبا
طم)ن طريـمج ة باليج ة فوبائ( د و وك ين بال يو ل أ رء لك ري لب وش طج لقوبج ة ليو لع طج ة طم)ن فاهو بال وي طـب رل طب وت ولقق وط

وطان ري يش رء كو ل بال طجب شي لقوبققج ة ليققو لع رثققم بال طل رم وبا ول رع ينقق:ه فققا طج ة طمقق)ن أ ويقق طـب رل طب وت ولقق وط

وطان؛ ري يشقق طل:ه: ((  بال هن كلان لو أوطلقققو إب إللل ى يللدعوهم الشلليطلا عللذا
إر دل السعي ورباد لققو )) فـمث أ

وسققان و طرق أن بالن رسقق طنققي أن أو وي رز وب أن أو وي ور رشقق وي
رـمر وخ وو ل أن أو بال لت رق دسا وي ومج ة نف ير وح ةج ة بالشيطان طم)ن قلنا: هذبا لم وي طـب وتل طـب:ه؛ و ول ين طلط ل

لعو بالذي هو بالشيطان طب إل ى ي( د رو ل بالسعير، عذبا لذ وه وخ رؤ واها لي رن ين طم بالشققيطان أ
رقو ل ل:ه ودة؟ وع وربا طإ وو

إربادة. ل:ه : نعمبالطالب
رقو ل ل:ه : نعمبالشيخ ودة وع وربا طإ بالنسققاء: (( سققورة فققي تعققال ى باللقق:ه قال وق( د و
هد إري هي هن لو لطلا حي طش ههم لأن ال طل إض رل هي لةال ردا لض إعي ولقق:ه إربادة ل:ه )) فالشيطان لب
طيي)ن رز طـبيس ول:ه وت رل لب ولاهذبا وت طج وذر وي وح وج ة من:ه بال وي وذر. وغا وح بال

بالشيطان. مشاب:ه ي( دعو كان ...: بالطالب
طم)ن نعم، : أيبالشيخ ط( دها و ين بالذي هذبا فوبائ وأ رلت-  وعا وم)ن لق طجب مقا طإلق ى ود و لي

وقاب طع ة:ه فاهو بال طـبي ططي)ن، وش ويا يش لقققول أن لنا بو ل بال ينقق:ه ن وطان، إ ري طلاهققذبا وشقق قققال و
طنع بالذي في وبالسلم بالصلة علي:ه بالنـبي وـما وع إذبا لي طن و)ن لم طي بيقق)ن بالـمققرور طمقق و( د ويقق

حلي وص لـم حنقال: (  بالق إإ لب ى لف حله لأ إت لقلا هي حل لملا لف طن إإ لو ف نن هه لطلا حي ول )، لش باللقق:ه وقا
لكتعال ى: ((  إل لذ لك لصنلا لو حل لع بل لج هك ي ي إل إب ووا لن هد لن لع إطي ليلا إس لشلل إلنلل بن ا إجلل حل لوا

إح ي حم هيو هه هض حع لل ى لب نض إإ حع لف لب هر حخ إل هز حو لق حل ررا ا هرو ] 112))[بالنعام: هغ
حنوجو ل: ((  عز بالل:ه قال ثم لم حم لو إل حس هه هي له حج لل ى لو إه إإ طللل لو ال ههلل نن لو إسلل حح هم

إد لق لك لف لسل حم لت حس إة ا لو حر هع حل لق ى إبللا حث هو حلل للل ى ا إإ إه لو طلل هة ال لبل إق إر لعلا هملو هل )) ا
لد22[لقـمان: وفا وت ليس لة بالكريـمج ة باليج ة هذه طم)ن ]  و( د طئ وفا وـمج ة بال طظي وع بالخلو ص في بال
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وتابعج ة، لـم لو ص وبالق طل:ه: ((  طمقق)ن بالخل حنقققو لم حم لو إل حسلل هه هي لهلل حج لللل ى لو إه إإ )) الللل
لج ة وع وب وتا لـم طل:ه: ((  طم)ن وبالق لووقو هه نن لو إس حح )). هم

طم)ن ط( دها و ين فوبائ ر)ن أ رم وم ر)ن ول لك طلقق)ك فاهققو كققذل)ك وي و)ك ل وها يسقق وـم وت ينق:ه لقق:ه لم يتققب طل ور
وساك رـم طت رس لم عل ى بال طذي)ن: إسل ط:ه وه رج وو وسان ومع بالل:ه بال رح طل وذبا وعلقق ى با وـمقق)ن وهقق وف

رم طت ولق رأ وـما وي طاه وس طب ري ول وجاة. ول:ه وف ون
طمقق)ن ط( دها و ين فوبائقق و ق أ وثقق رو ل)ك مققا وأ طسقق رـم وت رس طلنسققان بقق:ه وي وجققاة با ين لو ص لهققو طلل ول رخ طل با

وعج ة وب وتا لـم وـمققج ة لن وبالققق طل لم وك رسقق وق ى) با رث لو طضققيو ل (بالقق رف لو ل فاهققي وت رثقق وثقق ق) فققي طم رو وأ )
يكر. وذ لـم بالق

رناها طم لج ة و ول طضي لظ)ن وف وأ ونا - رر وك ولج ة وذ طضي ولو ص وف رخ طل وعج ة با وب وتا لـم وها. وبالق ونا رر وك وذ
ررنابالطالب وك وذ ين :  لقوم بالعـبادة أ علياهـما. ت
: نعم.بالشيخ
رناها طم دضا و لج ة أي ول طضي وسان؛ وف رح طل طل:ه: ((  با لوطلقو هه نن لو إس حح وـب ق )) وق( د هم ين لنققا وس أ

وسان رح طل لن با ودة في يكو وـبا طج ة في ويكون بالل:ه طع ول وم وعا وـباد لم بالل:ه. طع
طم)ن طئ( د و ووبا ويج ة وف وـمج ة بال طري وك ين بال وب أ طق ووبا لمور وع لل ط:ه طإل ى با بالققذي فاهققو وجققو ل عز بالل
و( ده وي لت طب لكو ول رن طم)ن وكم وبالر ض بالسـماوبات وم ح( در إنسا وق ي)ن لي ور ولك رم طتي بالل:ه وأ رأ وي
ول ى ولف وع طره طخ ط( دي رق طليو ل وت ي( د لل:ه: ((  بال لل ىقو إإ إه لو هة الل لب إق إر لعلا همو هل )) نعم. ا
طم)ن ط( د و طئ طج ة فوبا ورة بالكريـمج ة بالي وشا طل ين:ه إل ى با طغي أ وـب وـم)ن ين واه:ه أسلم طل وهققو لل:ه وج

طس)ن رح طـبر؛ أن لم رص ين وي وج ة ل يجقو ل ل ولق:ه، بالعاقـب وع وت طع( د أو وي رـب وت رسقق ور ج وي وفقق طع( د أو بال رـب وت رسقق ي
ين بالنصر؛ لمور ل للاها بال طجع لك حب إل ى تر يزة ر طع ون:ه بال رـبحا وتعال ى. لس

طم)ن طئ( د و ويج ة وفوبا ين:ه بالكريـمج ة بال و( د ول أ وح ططيع وأ وت رس ور أن وي حب و( د رون في لي وكقق أيقق)ن طمقق)ن بال
وخذ؟ رؤ ط( ديم طم)ن لت رق لل بالخـبر وت و( دبا ول ى بال رصر وع وح  بال

يم ول لث ل:ه قا لز بالل حن(( وجو ل:  ع لم لر لو لف لك لفةال لك حن هز حح هه لي هر حف لصنلا هك حي لل حم إإ هه هع إج حر لم
حم هه هئ بب لصن هصن لملا لف هلوا إب إم طن لع له إإ طللل نم ال إليلل إت لع لذا هدو إبلل مصلل ]23))[لقـمققان: طرال

ين بالكريـمققج ة باليققج ة هذه طم)ن ليستفاد ول أ كققان وبالسققلم بالصققلة عليقق:ه بالرسققو
وزن رح طر وي رف لك لفر؛ وم)ن طل رك طل:ه: ((  وي لةالطلقو لك لف حن هز حح هه لي هر حف رن هك ول )) فققإ ةو ل: وقققا طئقق وقا

وس هذبا ري رح ول طري وص طإذبا وذل)ك عل ى طب ونا:  رل رم لق ر)ن ولق لكقق دحا وي طري ين:ه وصقق طإ لل فقق ل( د ولقق ى ويقق ين وع وأ

يقع ذل)ك وو وت يرسول طم)ن لم ددبا يكقق)ن لققم لو إذ وبالسلم؛ بالصلة علي:ه بال لجققو رو أو وم
دعا يق وو وت ون لم لي لكا راه ين وة ل عن:ه بال و( د طئ رج ة في وجو ل عز بالل:ه قال وق( د من:ه، فا أخر ى نآي

لل ما ل( د ين:ه عل ى وي وزن كان أ رح طل:ه في كـما وي لك(( تعال ى:  قو طل لع ن ع لل إخ لك لبلا لسلل حف لن
طل هنللوا لأ هكو لن لي إصني إم حؤ لك)) ((  هملل طللل لع لل نك لف إر لض لتلللا حعلل لح ى لملللا لب لك هيللو حيلل لل إإ

نق إئ لضلا إه لو لك إب هر حد حن لص هلوا لأ هقو حول لي لل لل إز إه هأنلل حيلل لل نز لع حو لكصنلل لء لأ هه لجلللا لعلل لم
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نك لل يـما ذل)ك أشـب:ه )) وما لم لل طم ل( د وبالسققلم بالصققلة عليقق:ه بالرسول أن عل ى ي
وزن كان رح طرهم. ي رف لك طل
طم)ن طئ( د و حتب باليج ة هذه فوبا ور وت لـم ررنا ما وعل ى بالق وك لة وذ ي( د طو ص طش رر بالل:ه صل ى بالنـبي طح
وم علي:ه يل طج ة عل ى وس وي و( دبا رلقق ق طه وخ طن:ه بال وزن لكققو رحقق وـمقق)ن وي طم)ن ل طل رؤ و( دم أن ومققع ليقق وعقق

طن:ه وـما لضر ل طإي و:ه وي ول:ه ول لبالل لسو دئا. ور ري وش
طم)ن طئ( د و ين:ه بالكريـمج ة باليج ة فوبا ون وأن لإلنسان ينـبغي ل أ وز رح طر وي رف لك وفر وم)ن طل لن وك ل
ور رم ط( د بال وي لن)ك بالل:ه طب وزن وكو رح لل)ك مـما هذبا وت طغ رش يـما لي طغققي وع وـب رن وم أن وي لقققو طمقق)ن بقق:ه وت

طت ودبا وـبا طع يصج ة بال وخا رـبذل وأن علي)ك وأنت بال وصح. وت رن وت و
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